
 

 

March Long Challenge 2019 
Problem Code: JAIN 

 
 

 
Chef got Recipes 

 
�শেফর কােছ N সংখ�ক খাবােরর পদ রেয়েছ, 1 �থেক N �ারা িচি�ত। �েত�ক �েযাজ� i এর                
জন�, i-তম খাবােরর পদেক একটা ি�ং Di �ারা �কাশ করা হয় যােত �ধু �ছাটহােতর �রবণ�               
রেয়েছ, অথ�াৎ  'a', 'e', 'i', 'o', 'u' অ�র�েলা। 
 
একটা খাবাের �ক দইুটা খাবােরর পদ থােক। খাবােরর পদ i এবং j (i ≠ j) হেত একটা খাবার                  
�তির করা হয় ি�ং Di এবং Dj �যাগ কের (concatenate) একটা ি�ং M �তিরর মাধ�েম। �শফ                
এই খাবার পছ� করেব যিদ ি�ং  M এ �েত�ক  �ছাটহােতর �রবণ� অ�ত একবার থােক। 
 
এখন �শফ জানেত চায়, এমন কয়টা খাবােরর পেদর �জাড়া (unordered) রেয়েছ যােত এ�েলা             
হেত �তিরকৃত খাবার �স পছ� কের? 
 
ইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              
�ট�েকস এর বণ�না �দওয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম লাইেন একটা ি�ং Di               

থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব - কয়ভােব �শেফর               
পছে�র খাবার �তির করা যােব। 
 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ |Di| ≤ 1,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর | Di| এর �যাগফল 3⋅10 7 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  
- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N ≤ 100 
- সব �ট�েকেসর | Di| এর �যাগফল 20000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (80 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 
aaooaoaooa 
uiieieiieieuuu 
aeioooeeiiaiei 
 
নমনুা আউটপুট : 
2 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: িতন ধরেনর খাবার স�ব: 

● পদ 1 এবং 2 হেত �তিরকৃত খাবাের (উদাহরণ��প "aaooaoaooauiieieiieieuuu") সব          
�রবণ� থােক। 

● পদ 1 এবং 3 হেত �তিরকৃত খাবাের (উদাহরণ��প "aaooaoaooaaeioooeeiiaiei")         
�রবণ� 'u' থােক না। 

● পদ 2 এবং 3 হেত �তিরকৃত খাবাের (উদাহরণ��প "uiieieiieieuuuaeioooeeiiaiei")         
সব �রবণ� থােক। 

 


